
 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
 Comissão de Finanças, 

Audiência Pública em Presidente Prudente

Região Administrativa de Presidente Prudente

Local: Câmara Municipal

Início:  10:30h Término:

 

Autoridades Públicas Presentes

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento:

Mauro Bragato – PSDB; 

 

Demais Deputados Estaduais

Ed Thomas - PSB 

 

Demais Autoridades P

Valmir da Silva Pinto (

Presidente Prudente); Rodrigo Gomes Certeiro 

Presidente Prudente); Marc

Hoffman (representante da Secretaria de Planejamento do Estado)

Marcos Vinha (vice-prefeito de Presidente Prudente)

 

 

Principais prioridades

Total de votantes: 149 votos

 

1º Educação 

2º Saúde 

3º Segurança Pública 

 

 

 

* Cada cidadão recebeu uma cédula com 19 temas relevantes de políticas públicas do 

Estado, podendo selecionar até 3

Orçamento do Estado para 2015 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento
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30/05/2014 

Região Administrativa de Presidente Prudente

 

Câmara Municipal 

Término: 12:45h 

Autoridades Públicas Presentes 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento:

PSDB; Osvaldo Verginio – PSD 

Estaduais:  

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa:

Valmir da Silva Pinto (vereador presidente da Câmara Municipal de 

Presidente Prudente); Rodrigo Gomes Certeiro (Presidente da OAB/SP, 

Presidente Prudente); Marco Rocha (Presidente da Unipontal

(representante da Secretaria de Planejamento do Estado)

prefeito de Presidente Prudente) 

s escolhidas pelos cidadãos na plenária

149 votos 

* Cada cidadão recebeu uma cédula com 19 temas relevantes de políticas públicas do 

Estado, podendo selecionar até 3 assuntos prioritários para distribuição de recursos 

Orçamento do Estado para 2015 em sua Região. 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Orçamento e Planejamento 

Audiência Pública em Presidente Prudente – 

Região Administrativa de Presidente Prudente 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

: 

vereador presidente da Câmara Municipal de 

(Presidente da OAB/SP, 

o Rocha (Presidente da Unipontal); Maurício 

(representante da Secretaria de Planejamento do Estado); e 

na plenária:* 

* Cada cidadão recebeu uma cédula com 19 temas relevantes de políticas públicas do 

assuntos prioritários para distribuição de recursos do 
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Sugestões Apresentadas 

 
Total de cidadãos presentes: 180  

Sugestões apresentadas: 84 
 
Nome: Claudinei Dinello  
Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Pirapozinho (Presidente) 
Áreas: transportes, saúde, agricultura, infraestrutura, assistência social e 
turismo 
 
Sugestão 

Pavimentação da PZH 117 – Vicinal vereador Manoel Faustino 
de Vasconcelos para beneficiar turismo na região; contratação 
de mais profissionais nos hospitais regionais; contratação de 
funcionários para a Coordenadoria de assistência técnica e 
integral (CATI), com mais mão-de-obra e técnicos; inclusão na 
LDO de recursos para instalação e ampliação da Rede de 
Reabilitação Lucy Montoro; recursos para contratação de 
médicos especialistas para o AME, Presidente Prudente; 
recursos para reforma e adequação de acessibilidade da escola 
Estadual Professora Maria José Barbosa Castro Toledo 
(Pirapozinho, SP); recursos para obras de reforma e ampliação 
do centro comunitário do conjunto habitacional Adélia Jorge de 
Almeida (Pirapozinho, SP); recursos para reforma na Delegacia 
de Policia Civil do município de Pirapozinho, SP; recursos para 
obras de infraestrutura no município de Pirapozinho, SP; 
recursos para obras de construção de centro comunitário do 
conjunto habitacional Antônio Bento Pimentel (Pirapozinho, SP); 
obras de reforma da casa da agricultura de Pirapozinho, SP; 
recursos para obras de construção de praça e academia da 
terceira idade no jardim Campo Belo, Pirapozinho, SP; recursos 
para construção da sede própria da Entidade Social Minha Casa, 
Pirapozinho, SP; recursos para reforma da entidade social obras 
reunidas São José Operário, Pirapozinho, SP; e recursos para 
reforma da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pirapozinho, SP. 

 
Nome: Marco Túlio 
Representando a entidade/organização: Fundação Itesp 
Áreas: agricultura 
Sugestão Recursos para motomecanização. 

 

Nome: Luiz da Silva Filho 
Representando a entidade/organização: Sindicato dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo 
Áreas: saúde e funcionalismo 
 
Sugestão 

Reivindica contribuição do governo para a saúde do servidor; 
construção do hospital do servidor na região de Presidente 
Prudente e construção de hospital prisional na região. 
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Nome: Ademir Cardozo dos Santos 
Representando a entidade/organização: Cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
Sugestão Revisão dos repasses para educação, solicitando 33% da receita 

corrente líquida para a área. 

 

Nome: Ricardo Pires de Paula 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Dotação orçamentária suficiente para garantir educação 
pública, gratuita e de qualidade. Aumento do repasse do ICMS, 
valorização salarial dos funcionários, melhorias nas condições 
de trabalho dos servidores da educação.  

 

Nome: Juliana Oliveira 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: estudante 
Sugestão Aumento do repasse do ICMS para educação básica e superior. 
 

Nome: Julio Cesar Moraes 
Representando a entidade/organização: Convention Visitours Bureau 
Áreas: turismo 
 
Sugestão 

Alocação específica de recursos públicos para o meio rural e 
benfeitorias no acesso das rodovias e vicinais das áreas rurais.   

 

Nome: Claudinei Manea 
Representando a entidade/organização: Sindicato do DER 
Áreas: transporte 
Sugestão Mudança na forma de concessão das rodovias paulistas. 
 

Nome: Professora Nair de Videira Braga 
Representando a entidade/organização: ONG Creche escola 
Áreas: educação 
Sugestão Construção de prédios escolares. 
 

Nome: Mariane Delatin Rodrigues (Diretora) 
Representando a entidade/organização: Secretaria de Assistência 
Social de Presidente Prudente 
Áreas: assistência social 
 
Sugestão 

Solicita construção de nove Centros de Convivência para o 
Idoso (CCI’s); investimento no programa São Paulo solidário; e 
ampliação da per capta/mês para pessoas com deficiência 
desligado da educação 
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Nome: Major Alexandre 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: saúde 
 
Sugestão 

Solicita investimento e recursos para atendimento médico 
hospitalar aos presos da região 

 

Nome: João Mendes Barreto 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: lazer e meio ambiente 
 
Sugestão 

Construção da praça pública na região; revitalizar a praça 
Nossa Senhora Aparecida; criação de cinturão verde; e 
melhorias na área de lazer para a população.  

 

Nome: Professora Marinez V. Bisacchi 
Representando a entidade/organização: Associação dos professores 
aposentados do Estado de São Paulo (Apampesp) 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Resgatar os direitos perdidos pelos professores no governo 
Mário Covas; melhorias no hospital do servidor público; 
pagamento dos precatórios alimentares aos idosos; e reajuste 
real nos salários dos professores aposentados. 

 

Nome: Camila Peral 
Representando a entidade/organização: Federação Prudentina de 
Teatro 
Áreas: cultura 
 
Sugestão 

Realocação do aporte financeiro de R$ 10 milhões para o Proac 
editais no orçamento de 2014 e aumento para R$ 100 milhões 
para o orçamento de 2015. Desenvolvimento da cultura no 
interior. 

 

Nome: João Augusto Ribeiro (Diretor) 
Representando a entidade/organização: DER 
Áreas: transportes 
Sugestão Solicita investimentos nas áreas de infraestrutura rodoviária. 
 

Nome: Paulo Roberto Índio do Brasil 
Representando a entidade/organização: SindSaúde-SP 
Áreas: saúde e funcionalismo 
 
Sugestão 

Reajuste salarial dos trabalhadores da saúde; investimento na 
saúde de Presidente Prudente; unidade de saúde para 
atendimento aos presidiários; e contratação de médicos e 
profissionais da área da saúde. 
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Nome: Isaac Silva (Vereador) 
Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Presidente Prudente 
Áreas: transportes e habitação 
 
Sugestão 

Investimento nas vicinais da região e pavimentação de rodovias 
da região; e construção de prédios da CDHU na região. 

 

Nome: Roberto Shirazaki 
Representando a entidade/organização: Associação Paulista de 
extensão rural 
Áreas: agricultura 
Sugestão Investimento na agricultura do estado de São Paulo. 
 

Nome: Carlos Huyama (Presidente) 
Representando a entidade/organização: Associação dos produtores de 
fruticultura do oeste paulista 
Áreas: agricultura 
 
Sugestão 

Necessita de apoio técnico para produção das frutas e pólo de 
pesquisa regional para qualificar a produção. 

 

Nome: Valmir da Silva Pinto  
Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Presidente Prudente (Presidente) 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Solicita a implementação de faculdade pública em medicina em 
Presidente Prudente.  

 

Nome: Marco Rocha  
Representando a entidade/organização: Presidente da UNIPONTAL 
(Presidente) 
Áreas: finanças públicas 
 
Sugestão 

Solicita revisão da forma de distribuição de receita e despesa no 
federalismo brasileiro. 

 

Nome: Wilson de Barros  
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação, saúde e segurança pública 
 
Sugestão 

Mais verbas para educação; mais verbas para a saúde; e mais 
verbas para a segurança pública. 

 

Nome: Manuel Aparecido de Mendonça (Vereador) 
Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Presidente Prudente 
Áreas: infraestrutura 
Sugestão Pavimentação da estrada que liga Ameliópolis até Rio do Peixe. 
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Nome: Ana Maria Pacetti  
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do imposto de circulação de mercadorias e 
serviços (ICMS) de 9,57% para 11,6% para as universidades 
estaduais paulistas; implementação do programa de 
permanência estudantil permanência estudantil; ajuste salarial 
justo à funcionários e professores, infraestrutura no campus 
que acompanhe o crescimento de cursos, entre outros. 

 

Nome: José Alves Macedo  
Representando a entidade/organização: Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL – Presidente Prudente) 
Áreas: funcionalismo, educação, saúde, cultura e transporte  
 
Sugestão 

Fim das tercerizações e precarização do trabalho no Hospital 
Regional, na AME e no Poupatempo, sugere-se a realização de 
concursos públicos para esses serviços públicos; criação de 
biblioteca pública nos municípios; criação de delegacias policiais 
nos municípios; doação de veículos públicos às escolas 
públicas; e ampliar fiscalização das empresas de ônibus para 
melhorar o serviço.  

 

Nome: Izidoro Dominges Sana 
Representando a entidade/organização: Fundação Hospital do Câncer 
Áreas: saúde 
 
Sugestão 

Criação da faculdade pública de medicina na região e destinar 
recursos para o hospital regional do câncer 

 

Nome: Vinícius B. Sboqui 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação e cultura 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação de 9,57% para 
11,6% e aumento de recursos para os editais forem aprovados 
– repasse de verba direto para a organização cultural e não 
para a Secretaria de Estado da Cultura. 

 
Nome: Isabel Cristina Moraz  
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Destinação de 33% da Receita Corrente Líquida para a 
educação e aumento de 9,57% para 11,6% do valor bruto do 
ICMS para a universidade pública. 

 
Nome: Paulo Ricardo P. Satana 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
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Sugestão 

Aumento do ICMS de 9,57% para 11,6% do valor bruto e 33 % 
do ICMS para educação pública. 

 

Nome: Renata Maria Ribeiro (Coordenadora) 
Representando a entidade/organização: Campus Rosana - UNESP 
Áreas: educação, meio ambiente e turismo 
 
Sugestão 

Educação: 1) Capacitação de professores estaduais da região às 
áreas da ciência exata e biológica (curto prazo); 2) 
multiplicadores de conhecimento em ciência exata e biológica 
aos demais professores da rede (médio prazo); e 3) criação de 
uma olimpíada para ensino fundamental e médio para avaliação 
da aprendizagem. Meio ambiente: 1) composição de equipe 
gestora regional de meio ambiente, definição de estratégias ao 
planejamento regional do meio ambiente (curto prazo); 2) 
mapeamento de áreas em risco ambiental, 2.1) áreas potencias 
à instalação de indústrias, 2.3) áreas que possam desenvolver 
ensino de educação ambiental e de visitação para o turismo; e 
3) ampliação de recursos às áreas em suas necessidades para 
preservação. Turismo: 1) revisão do Projeto de Lei de criação 
de Estâncias Turísticas; 2) inserção na lei da inclusão 
obrigatória de bacharel em turismo junto às Secretarias de 
Turismo para planejamento de Planos de Desenvolvimento 
turístico e adequada utilização dos recursos públicos às 
Estâncias; e 3) abertura de concursos públicos para bacharel 
em turismo e para projetos na área. 

 

Nome: Josias Antônio de Souza (Vereador presidente) 
Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Inúbia 
Paulista 
Áreas: urbanismo, saúde, educação e infraestrutura 
 
Sugestão 

Recuperação de áreas degradadas, transformando-as em 
parques para lazer; destinação de medicamentos às farmácias 
da UBS dentro da realidade usual de cada município; e 
implementação de cursos técnicos de qualidade nas escolas 
estaduais de acordo com a realidade regional. 

 

Nome: José Mariano C. Gouveia 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação  
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para 33% e repasse 11,6% do 
valor bruto do ICMS para ensino superior público para melhoria 
da qualidade do ensino, pesquisa e extensão. 

 

Nome: Terezinha Dias Celeste 
Representando a entidade/organização: Sindicato dos Funcionários da 
Educação do Estado de São Paulo (AFUSE) 
Áreas: educação e funcionalismo 
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Sugestão 

Reposição da inflação e perdas salariais; orçamento para 
capacitação de funcionários da educação; realização de 
concursos; aumento do vale-refeição; e mais recursos 
orçamentários para o IAMSPE. 

 

Nome: Sidnei Caio da Silva Junqueira (Prefeito) 
Representando a entidade/organização: Estância Turística de 
Presidente Epitácio 
Áreas: infraestrutura e saúde 
 
Sugestão 

1) R$ 4.000.000,00: pavimentação, esgoto e drenagem do 
Jardim Real I; 
2) R$ 7.000.000,00: drenagem, pavimentação e esgoto do 
Jardim Real II; 
3) R$ 12.000.000,00: galerias, drenagem e pavimentação 
do Village Lagoinha; 
4) R$ 4.000.000,00: drenagem e pavimentação da Av Ana 
de Paula; 
5) R$ 5.000.000,00: drenagem e pavimentação da Estrada 
Boiadeira Sul; 
6) R$ 2.000.000,00: drenagem e pavimentação da Vila 
Nova; 
7) R$ 6.000.000,00: drenagem da Vila Palmira e outros 
bairros; 
8) R$ 4.000.000,00: construção de ciclovia (mobilidade 
urbana); 
9) R$ 2.500.000,00: drenagem e pavimentação da Vila 
Tibiriçá; 
10) Melhorias na infraestrutura do aeroporto: alargamento da 
pista e iluminação; 
11) R$ 1.500.000,00: recapeamento da SPA 652/270 (DER) 
acesso principal à cidade até rotatória de início da Av. 
Presidente Vargas; 
12) R$ 3.000.000,00: infraestrutura, drenagem, esgoto e 
pavimentação do entro empresarial e industrial. Área de 04 
alqueires adquirida pela Prefeitura; 
13) R$ 4.000.000,00: obras de recapeamento nos bairros da 
cidade; 
14) Recursos para témino da obra, equipamentos e apoio 
para o credenciamento junto ao SUS dos 10 leitos da UTI da 
Santa Casa; 
15) Apoio financeiro para Manutenção do SAMU regional; 
16) Auxílio na formalização do convênio do IAMSPE com a 
Santa Casa. 

 

Nome: Marcos Antônio Carvalho Lucas 
Representando a entidade/organização: Associação das Agências de 
Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo (AVIESP) 
Áreas: turismo e educação 
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Sugestão 

Maior aporte financeiro para Secretaria de Turismo do Estado 
para investir na divulgação de eventos turísticos do Circuito 
Oeste Rios e da cidade de Presidente Prudente; dotar a região 
do Oeste Paulista de sinalização turística adequada; e dotar o 
orçamento paulista com verba para implementação da 
Faculdade de Medicina na UNESP – Campus de Presidente 
Prudente. 

 

Nome: Lincoln Rogério de Albuquerque (Presidente) 
Representando a entidade/organização: Associação dos Funcionários 
da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (AFITESP) 
Áreas: regularização fundiária, ,agricultura e funcionalismo 
 
Sugestão 

Reposição salarial dos funcionários e benefício dos vale-
alimentação; recursos para atender demandas das famílias 
assentadas e quilombolas; e recursos para qualificação dos 
funcionários para técnicas voltadas à agricultura familiar e à 
regulação fundiária. 

 
Nome: Izaque Silva  
Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Presidente Prudente (Vereador) 
Áreas: infraestrutura 
 
Sugestão 

Pavimentação asfáltica da avenida Tancredo Neves (bairros 
Jardim Itapura II e Parque Alvorada); ligação da avenida Raul 
Valadão Furquim à Rodovia Angelo Rena; Pavimentação da 
avenida Miguel Sloma e avenida Manpei Funada; e duplicação 
da rodovia Ângelo Rena, trecho de Presidente Prudente até 
Regente Feijó. 

 
Nome: Paulo Roberto Indio do Brasil 
Representando a entidade/organização: SindSaúde (Diretor) 
Áreas: funcionalismo 
 
Sugestão 

Encaminhar a minuta do Projeto de Lei Complementar sobre 
Prêmio de Incentivo aos Servidores da Saúde do Estado, que 
está em análise na Casa Civil; inclusão de todos os 
trabalhadores da Secretaria de Saúde na opção de 30 horas 
semanais, sem divisão ou tratamento diferenciado; reposição 
salarial de 41,55%; aumento real do salários de forma linear; 
reajuste do vale refeição para R$ 31,00; e reajuste e 
transparência no uso da verba FUNDES, pagamento imediato 
das progressões. 

 
Nome: Franaile Valadão 
Representando a entidade/organização: Levante Popular da Juventude 
Áreas: transporte, educação e organização agrária 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação; investimento em 
políticas de assentamento por meio de programas para que se 
garanta a permanência no campo; criação de política que 
favoreça a redução da tarifa municipal e regional. 
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Nome: João Mendes Barreto 
Representando a entidade/organização: Comitê da cidadania pela ética 
na política e defesa dos direitos do cidadão de Tarabaí e região 
Áreas: Infraestrutura 
 
Sugestão 

Dotação orçamentária para construção da Praça Pública Parque 
Residencial Candeias; revitalização e modernização da Praça 
Nossa Senhora Aparecida; construção de passeio de pedestres; 
construção de escola para alunos do ensino fundamental.  

 

Nome: Jane Rosa da Silva 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento para 33% do ICMS para educação pública, sendo 
11.6% do ICMS para Universidade Pública. 

 
Nome: Lindberg Júnior 
Representando a entidade/organização: ONG Coletivo Mãos Negras  
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do ICMS para 11,6% para Universidades Públicas e 
fomento de políticas públicas para erradicação do racismo em 
todos os setores. 

 

Nome: Jeferson Pereira 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação e habitação 
 
Sugestão 

Repasse de 33% do ICMS para educação pública, sendo 11,6% 
para as Universidades Públicas; e investimento na construção 
de novas unidades habitacionais. 

 

Nome: Regina Cardozo 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação, habitação e saúde 
 
Sugestão 

Repasse de 33% do ICMS para educação; novas unidades 
habitacionais; e investimento no hospital regional. 

 

Nome: Tatiane Gomes 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do reapsse do ICMS para 11,6% para educação 
pública superior 

 

Nome: Regiane Viana dos Santos 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação pública superior 
para 11,6% 



 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
 Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

 

Nome: Hely Valdo Batistela (Prefeito) 
Representando a entidade/organização: Prefeitura Municipal de Taciba  
Áreas: saúde, transporte e infraestrutura urbana 
 
Sugestão 

Aquisição de equipamentos médicos: ressonância médica, 
tomografia, etc; construção de viadutos e rotatórias; e destinar 
verbas para recapeamento de rodovias. 

 

 

Nome: Camila Peral 
Representando a entidade/organização: Federação Prudentina de 
Teatro 
Áreas: cultura, turismo e educação 
 
Sugestão 

Aumento de recursos para descentralização dos projetos 
culturais e desenvolvimento da cultura no interior; investimento 
em turismo regional; e aumento do repasse do ICMS para 
universidade pública e para educação pública. 

 
Nome: Carlos Sussumu Suyama (Presidente) 
Representando a entidade/organização: Associação de Agricultores de 
Presidente Prudente  
Áreas: agricultura 
 
Sugestão 

Maior incentivo as instituições rurais e maior apoio aos órgãos 
de pesquisa rual. 

 
Nome: Luiz da Silva Filho 
Representando a entidade/organização: SIFUSPESP (Diretor de Saúde) 
Áreas: saúde e segurança 
 
Sugestão 

Investimento de 2% do governo para o IAMSPE (contrapartida 
do governo); hospital do servidor em Presidente Prudente e 
hospital penitenciário na região. 

 

Nome: Júlio Cesar de Moraes (Presidente) 
Representando a entidade/organização: Convention V. Bureau  
Áreas: turismo e infraestrutura 
 
Sugestão 

Capacitação aos empreendedores de turismo rural e estrutura 
de acesso nas vicinais. 

 

Nome: Alaor B. Dias (Prefeito) 
Representando a entidade/organização: Prefeitura Municipal de Santo 
Anastácio  
Áreas: infraestrutura e desenvolvimento econômico 
 
Sugestão 

Aquisição de área para distrito industrial; construção anel 
viário; e obras de mobilidade urbana 

 

Nome: Rodrigo Lima Nunes 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
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Prudente 
Áreas: educação pública 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS de 9.57% para 11.6% de valor 
bruto. 

 

Nome: Ariana Nascimento 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação pública 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS de 9.57% para 11.6% do valor 
bruto. 

 

Nome: Rosiane de Fátima 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação  
 
Sugestão 

Repasse e aumento do valor do ICMS para investir na educação 
pública básica e aumento do repasse do ICMS para a 
universidade pública. 

 

Nome: Cinthia Thieme Anestri 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse para 11,6% do ICMS do Estado para 
educação superior. 

 

Nome: Anderson Clayton Pires Diniz 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação  
 
Sugestão 

Aumento do repasse para 11.6% do ICMS do Estado para 
educação superior e aumento do repasse para educação básica. 

 

Nome: Marcela Lima Pedro 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação e cultura 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação e investimento na 
cultura local, via editais. 

 

Nome: João Osvaldo Nunes 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do ICMS para educação pública e melhorias nas 
condições da rede pública de ensino. 

 

Nome: Thiago Aires Geraldo de Almeida 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
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Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação superior pública e 
9,57% para 11,6%. 

 

Nome: Encarnita Salas Martin 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para as três Universidades 
Paulistas de 9,57% para 11,6%. 

 

 

Nome: João Paulo de Oliveira Pimenta 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS de 9,57% para 11,6% para a 
educação superior. 

 
Nome: Antônio Thomaz Júnior 
Representando a entidade/organização: Adunesp 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação superior pública e 
9,57% para 11,6%. 

 

Nome: Silvana Sieguero 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação de 9,57% para 
11,6%. 

 

Nome: Fátima Regina Lucas 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação de 9,57% para 
11,6 % do valor bruto arrecadado. 

 

Nome: Mayda Campos Carneiro 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação de 9,57% para 
11,6% e aumento do dinheiro destinado à saúde. 

 
Nome: Virgínia de Souza Nicoluer 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
Sugestão Aumento do repasse do ICMS para educação pública. 
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Nome: Samara C. Sanches 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para a educação superior paulista 
de 9,57% para 11,6%. 

 
Nome: Paulo D.O. Luiz 
Representando a entidade/organização: Sintunesp 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento da cota do ICMS para as universidades públicas 
paulistas.  

 

Nome: Vitor Rodrigues Cererini 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação superior pública e 
9,57% para 11,6% e aumento do ICMS de 30% para 33% do 
valor bruto para ensino técnico, médio e fundamental. 

 

Nome: Fernando Mendoça Heck 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse de verba pública do ICMS para educação 
pública. 

 

Nome: Cristina M. Perissivotto Baron 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
Sugestão Aumento do ICMS para educação de 9% para 11%. 
 

Nome: Beatriz Aparecida da Conceição Dias  
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação pública superior 
das universidades paulistas. 

 

Nome: Moises Antônio de Lima (Presidente) 
Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Dracena  
Áreas: saúde e infraestrutura 
 
Sugestão 

Construção de hospital regional; necessidade de doação de 
aparelho de ressonância magnética; e necessidade de 
recapeamento asfáltico entre Jaciporã e Riberão dos Índios. 

 

Nome: Tatiane Felix 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
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Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do ICMS de 9,57% para 11,6% para as Universidades 
Públicas. 

 

Nome: Paula Felício 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação de 9,57% para 
11,6% e implementação do sistema de cotas com garantia da 
permanência estudantil nas Universidades. 

 

Nome: Raquel Gomes de Oliveira 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para educação de 9,57% para 
11,6% e garantia de perman~encia estudantil a partir do 
sistema de cotas. 

 

Nome: Bruno Lucas Gonçalves 
Representando a entidade/organização: cidadão de Presidente 
Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do repasse do ICMS para as universidades públicas e 
investimento na segurança do campus da FCT-Unesp. 

 

Nome: Dialme Ramos Gomes 
Representando a entidade/organização: cidadã de Presidente Prudente 
Áreas: educação 
 
Sugestão 

Aumento do investimento para educação pública: 33% do ICMS 
estadual, sendo 11,6% do valor bruto para as universidades 
públicas. 

  

Nome: Walmir Geralde (Diretor Delegado) 
Representando a entidade/organização: Departamento de Polícia 
Judiciária de São Paulo – Interior (Deinter 8, Presidente Prudente). 
Áreas: segurança pública 
 
Sugestão 

Solicita recurso financeiro de R$ 6.000.000,00 para reforma e 
ampliação da sede da diretoria Departamental, Deinter 8, e seu 
respectivo Núcleo de Ensino. (Ofício nº 26/2014) 

 

Nome: Mauro Shiguetoshi Chiyoda (Delegado) 
Representando a entidade/organização: Delegacia Seccional da Polícia 
Civil Presidente Vencelau 
Áreas: segurança pública 
 
Sugestão 

Reforma e ampliação da Delegacia de Polícia de Mirante do 
Paranapanema, R$ 780.449,74; reforma e ampliação da 
Delegacia de Polícia de Presidente Epitácio, R$ 507.689,39; e 
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construção da Delegacia de Polícia de Piquerobi, R$ 310.000,00. 
(Ofício nº 190/2014 – S.F./sabr) 

 

Nome: Marinez Vian Bisacchi 
Representando a entidade/organização: APAMPESP 
Áreas: funcionalismo 
 
Sugestão 

Reajuste salarial; aumento real de 7%; correção das distorções 
do Plano de Carreira da Lei 836/97 e comprimento do PLC nº 
31/10; contribuição do governo de 2% para saúde do servidor; 
e pagamento imediato dos precatórios alimentares aos 
professores aposentados. (Ofício nº 01/2014) 

 

 

Nome: Domingos Lazaretti Neto (Delegado) 
Representando a entidade/organização: Delegacia Seccional de Polícia 
de Adamantina 
Áreas: segurança pública 
 
Sugestão 

Reforma e ampliação do prédio que abriga a Delegacia do 
Município de Salmourão, valor R$ 576.728,77. (Ofício nº 
67/2014) 

 

Nome: João Paulo da Silva (Delegado) 
Representando a entidade/organização: Delegacia Seccional de Polícia 
de Dracena 
Áreas: segurança pública 
 
Sugestão 

Reforma e ampliação da Delegacia Seccional de Polícia de 
Dracena, valor R$ 400.000,00; reforma e ampliação da 
Delegacia de Polícia do município de Ouro Verde, valor 
R$850.000,00; reforma e ampliação da Delegacia de Polícia do 
município de Nova Guataporanga, valor R$ 650.000,00; e 
reforma e ampliação da Delegacia de Polícia do município de 
Paulicéia, valor R$ 690.564,60. 

 

 


